
Zápis z členské schůze  
Spolku pro obnovu venkova Moravskoslezského kraje,  

konané dne 16. února 2017 v Pržně 
 

Program:         Počet účastníků: 41 
1.  Představení obce Pržno, starosta Petr Blokša 
2.  Místní knihovny na venkově, PhDr. Marie Šedá 
3.  Revitalizace kulturně-společenských center, Ing. arch. Martin Nedvěd, Ph.D. 
4.  Různé 

     
ad1) Schůzi zahájil v 10:05 hod předseda Dušan Lederer, uvítal přítomné členy i 
hosty a předal slovo p. starostovi Petru Blokšovi, aby představil svou obec Pržno. 
 
ad2) P. Šedá přednesla svou prezentaci o knihovnách. 
 
ad3) Následovala prezentace p. Nedvěda a krátká diskuse. 
 
Ad4) Vystoupila p. Bartošková z KÚ. Uvedla, že POV byl k 3. 2. uzavřen, přišlo 117 
žádostí k DT1 a 17 žádostí k DT2 (mikroregiony). Žádostí na program přípravy PD je 
asi 50, měly by být uspokojeny všechny, pokud vznikne úspora, přesunou se 
prostředky do POV. Kolega Zajac má na starost Program pro podporu 
spolufinancování akcí z programů EU (absorpční kapacita). Tento program je do 2. 4. 
pozastaven, neboť dochází ke změně podmínek, potom bude zase 30 dnů vyvěšen. 
Jedna změna spočívá v tom, že se bude vztahovat na všechny projekty, 
zaregistrované v MS+2014 od 1. 1. 2016 (předtím pouze od 1. 8. 2016). Další změna 
– návrh na přidání oblasti podpory 5.1. Energetické úspory budov. Program je pro 
obce do 3 tisíc obyvatel, p. Zajac nabízí možnost konzultací. 
Míček: Je možno vědět, proč byly žádosti vyloučeny? Bartošková: Ano, teď už je to 
umožněno. Bubeníková: Příspěvky na PD – v programu by měla být delší lhůta na 
realizaci projektu, teď nové výzvy v některých programech nebudou a další snad 
budou později. Bartošková: Pokud je smlouva s MsK, děláme vstřícně dodatek, který 
to ošetří. Měli byste podat podnět na MsK s touto záležitostí. Z pléna zazněla 
odpověď – čerstvá zkušenost konzultovaná s p. Tichou na KÚ – žádosti budou z toho 
důvodu platné až do r. 2020. 
Lederer: 7. března na DMO v Praze na Letňanech bude vyhlášena Soutěž Vesnice 
roku 2017. Odpoledne ve 14 hod bude v Parlamentu ČR seminář pořádaný SPOV 
ČR, SMO a SMS k RUD. Oslovte své poslance a senátory, aby hlasovali kladně. 
Podpořte nyní pouze stanovisko, aby došlo k „vyrovnání DPH (na 23,58 %, tj. mělo 
by to být cca 8,5 mld Kč), do požadavku by se nyní neměl zahrnovat hazard a další. 
Podle možností se starostové v Praze zúčastněte semináře! 
Do krajské hodnotící komise SVR 2017 bude nominován pan starosta Petr Blokša 
z Pržna, jako náhradník starosta Radim Bača z Palkovic. Předseda vyzývá členské 
obce, aby se do soutěže letos přihlásily v hojném počtu. Termín podání přihlášky je 
do 28. dubna. 
Žádost několika členů z pléna: Bylo by dobré sehnat na členskou schůzi (téma 
semináře) specialistu z finančního oboru, aby na modelovém příkladu vysvětlil pojmy 
ohledně půjček a zadlužení obcí. Výklad je pro obce nejasný. 
ZMĚNA TERMÍNU A ČASU PŘÍŠTÍ SCHŮZE: bude se konat v místnosti F502 na 
KÚ v Ostravě od 13 hodin (přislíbena účast hejtmana). 
 



Zápis ze  schůze předsednictva SPOV MsK 
konané dne 16. února 2017 v Pržně od 9 hod 

 
Přítomni: Martiňák, Vaněk, Míček, Tomiczek, Lederer, Kocián, Bubeníková, Borski, 
Kožušník 
Omluveni: Halfar, Pastrňák, Váhalová 
 

1) Po dnešní schůzi je třeba zaslat jména zástupce v krajské hodnotící komisi 
SVR 2017 za SPOV/SMS. Členové byli obesláni, do komise se hlásí p. 
starosta Blokša a čeká se na potvrzení p. Bače z Palkovic, dnešní schůze by 
měla kandidáty schválit. 

2) 4. dubna připravuje ARR a náměstek Kokoška seminář o směřování 
Moravskoslezského kraje – pro starosty. 

3) Informace k semináři RUD dne 7. 3., která potom podrobně zazní na schůzi. 
4) Změna termínu a času příští schůze na KÚ kvůli účasti hejtmana. 
5) Projekt SPOV ČR na zavedení strategií obcí – za náš kraj byly vybrány 3 – 

Darkovice, Albrechtičky a Větřkovice. Nedostalo se na Skotnici. Bude další 
výzva z OP, pravděpodobně od 15. 3., uvažuje se o podání dalšího projektu, 
možná i za moravskoslezský spolek, kdyby projevilo zájem o zpracování 
strategie aspoň 10 obcí. 

6) 1. 3. 2017 je ohlášeno zasedání RSK, měly by být podány aktuální informace 
o OP, CLLD a k programům MsK. P. Kožušník chce na zasedání vznést 
připomínku k IROPu a zprávě ohledně redukce na rok 2017 (podle ní jsou již 
vyčerpány peníze na školství a učebny do r. 2023, včetně prostředků na 
komunitní centra i na bezpečnost). Nastal ohromný převis projektů – jen 16 % 
z podaných žádostí mohlo být uspokojeno. 

7) P. Liberdová podala informace k účetní závěrce a výroční zprávě. Zpráva je již 
zpracována vyjma účetních podkladů. Jakmile bude závěrka hotová, bude 
mailem rozeslána na předsednictvo včetně výroční zprávy k připomínkám. 
Dubnová členská schůze by potom měla závěrku schválit – možno svolat jako 
mimořádnou VH. 

 
Zapsala: Jana Liberdová            


